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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚTYO 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ  

 Ακαδημίας 60 – Τ.Κ. 10679 

                                                                

Αθήνα,  29/3/2018 

                                                          Αρ. πρωτ: 5105 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  

ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΥ-ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ 

ΤΟΥ, ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΑΡΘΡΩΝ 15 ΚΑΙ 16 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

 

 
Ι. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) με την από 15.3.2018  απόφαση του   

Διοικητικού του Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα/μία (1) στενoγράφο-

πρακτικογράφο με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. 

 

ΚΑΛΕΙ 

Κάθε ενδιαφερόμενο να  υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   

 

Οι υποψήφιοι θα προσληφθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον όρο IV 

της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 

Οι όροι απασχόλησης των προσληφθέντων υπαλλήλων ορίζονται από το καθεστώς 

που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού του ΔΣΑ.    

 

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

  

Η τήρηση στενογραφημένων και μαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, των Επιτροπών 

του, της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, της 
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Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών 

Συλλόγων της Ελλάδας, των Επιτροπών Αξιολόγησης και Δοκιμασίας Επάρκειας των 

άρθρων 15 και 16 του Κώδικα Δικηγόρων, Συνεδρίων, Ημερίδων και Εκδηλώσεων 

του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας των Προέδρων των 

Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας 

 

ΙΙΙ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 

Η πρόσληψη του υπαλλήλου είναι δυνατή μόνο εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις κατά  την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των  αιτήσεων . Οι 

υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού  τα συναφή 

δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στον όρο Γ της παρούσας παραγράφου 

μαζί με την αίτηση. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Οι  υποψήφιοι πρέπει να είναι έλληνες πολίτες 

Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να 

έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτηση της, μέχρι την ημερομηνία 

λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως (Ν. 2431/1996). 

Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό 

επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται 

με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1), που χορηγείται 

από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 

80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 

Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, επιπέδου Δ΄ ΕΠΙΠΕ− ΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.) το 

οποίο αντιστοιχίζεται με επίπεδο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επίσης 

αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, 

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα 

από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής 

Γλώσσας 

2.Οι υποψήφιοι πρέπει να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων.   

3. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά κατά τη νομοθεσία περί 

στρατολογίας 

Οι υποψήφιοι πρέπει:   
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 

δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση 

καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε 

έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής. 

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ 

άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, Ν. 4139/2013, Φ.Ε.Κ. 74/20−03−2013/τ.Α΄) για 

κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει 

παραγραφεί. 
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γ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 

καταστάσεις. 

δ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού 

Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής 

παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο 

σε υπαιτιότητα του εργαζομένου. 

 

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

1.Πτυχίο Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

2.Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 

3.Πιστοποίηση Επαρκούς Γνώσης Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ECDL) 

4.Επιθυμητή Προϋπηρεσία 

 

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για όλες τις ειδικότητες  πρέπει να υποβάλλουν τα εξής 

δικαιολογητικά : 

1. Έντυπη αίτηση στην οποία θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή 

στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, και υπεύθυνη  δήλωση του Ν. 1599/89 περί  

μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης. 

4. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ (για τους άρρενες). 

5. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών  

6.  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.  

7. Αποδεικτικά προηγούμενης εμπειρίας.  

8. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας. Ο ΔΣΑ  διατηρεί το 

δικαίωμα για την διακρίβωση της επικαλούμενης γνώσης ξένης γλώσσας με 

οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. 

9. Η γνώση χρήσης Η/Υ θα αποδεικνύεται από την κατάθεση σχετικών 

πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σχολών. 

10. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας 

υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω 

επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας 

της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του 

εργαζομένου. 

 

Διευκρινήσεις επί των ανωτέρω δικαιολογητικών  

(1) Έντυπο αίτησης επισυνάπτεται  στο τέλος της  παρούσας  πρόσκλησης  

(2) Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας η ελλείψει ταυτότητας, 

φωτοτυπία των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο 

αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).  
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(3) Φωτοτυπία τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος 

κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιόλογο χαρακτηρισμό η 

με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον 

ακριβή αριθμητικό βαθμό. 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, μόνον : 

Προκειμένου για Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση πράξη αναγνώρισης από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π  για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική 

αντιστοιχία αυτού η πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το 

Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων. 

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή  μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών προσκομίζουν  επικυρωμένη φωτοτυπία του διδακτορικού η μεταπτυχιακού 

διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο για το γνωστικό αντικείμενο 

αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει από τους προσκομιζόμενους τίτλους. 

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον πράξη 

αναγνωρίσεως του τίτλου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π που να έχει εκδοθεί μέχρι την 

τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Η εμπειρία αποδεικνύεται : α) Είτε με βεβαίωση από την οποία προκύπτει το είδος 

της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της από  αρμόδια 

Ελληνική η αλλοδαπή δημόσια αρχή. β) Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου 

ασφαλιστικού φορέα και γ) Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου 

ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε 

απαιτούνται προσθέτως βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του 

υποψηφίου του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο 

κύριας ασφαλίσεως. Όταν η εμπειρία έχει διανυθεί στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται 

προσθέτως και βεβαίωση της επιθεώρησης εργασίας για το είδος της παρασχεθείσης 

εργασίας.  

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε 

στο εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα η ακριβή 

αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική 

γλώσσα. 

Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα που προσκομίζουν βεβαίωση του ασφαλιστικού 

τους φορέα περί ασκήσεως του επαγγέλματος τους και ασφάλισης τους σ’ αυτό για 

να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν 

υπεύθυνη δήλωση του  άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι εξετέλεσαν συγκεκριμένες 

εργασίες, μελέτες και σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και να επισυνάψουν τα 

σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (συμβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών, φορολογικές 

δηλώσεις). Για την απόδειξη του είδους της παρασχεθείσης εργασίας με σύμβαση 

έργου στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται επιπλέον και η υποβολή των σχετικών 

συμβάσεων και δελτίων παροχής υπηρεσιών. 

Οι υποψήφιοι που επικαλούνται εμπειρία που αποκτήθηκε : 

Α) σε φορείς οι οποίοι καταργήθηκαν, εφόσον η  προκήρυξη αφορά κάλυψη θέσεων 

της ίδιας ειδικότητας των φορέων στους οποίους εκχωρήθηκαν οι αρμοδιότητες των 



 5 

καταργηθέντων φορέων, προσκομίζουν βεβαίωση για τη χρονική διάρκεια και το 

είδος της παρασχεθείσης εργασίας. Την βεβαίωση αυτή χορηγεί ο φορέας στον οποίο 

εκχωρήθηκαν οι αρμοδιότητες των καταργηθέντων φορέων. 

Β) σε φορείς οι οποίοι συγχωνεύτηκαν με άλλα νομικά πρόσωπα του δημοσίου 

τομέα, εφόσον η προκήρυξη αφορά κάλυψη θέσεων της ίδιας ειδικότητας των 

φορέων που προήλθαν από συγχώνευση, προσκομίζουν  βεβαίωση για τη χρονική 

διάρκεια και το είδος της παρασχεθείσης εργασίας. Τη βεβαίωση αυτή χορηγεί ο 

φορέας που προήλθε από την συγχώνευση. 

Γ) με συμβάσεις έργου η με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε προγράμματα που 

χρηματοδοτούνται από εθνικούς η κοινοτικού πόρους η συγχρηματοδοτούνται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία υλοποιούνται στους ΟΤΑ δυνάμει προγραμματικών 

η κοινών υπουργικών αποφάσεων, μέσω δημοτικών η κοινοτικών επιχειρήσεων η 

ανωνύμων εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσκομίζουν εκτός από τα κατά 

περίπτωση (σύμβαση έργου, σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου) απαιτούμενα, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω, και βεβαίωση της υπεύθυνης αρχής για την επίβλεψη του 

προγράμματος, για τη χρονική διάρκεια και το είδος της παρασχεθείσης εργασίας 

καθώς και για το είδος του προγράμματος. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :  

Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που επικαλούνται 

οι υποψήφιοι πρέπει  να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην 

ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή 

την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή 

από διορισμένο βάσει του Ν. 148/26-12-1913/1 Φεβρ. 1914 άμισθο διερμηνέα για 

τη γλώσσα για την οποία έχει διορισθεί διερμηνέας, με εξαίρεση τον τίτλο 

σπουδών της αλλοδαπής για τον οποίο υποβάλλεται μόνον πράξη αναγνώρισης. 

 

IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ   

 

Η επιλογή των υποψηφίων  θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού 

Συλλόγου Αθηνών θα ορίσει επιτροπή ενώπιον της οποίας θα κληθούν υποψήφιοι  σε 

δοκιμασία επί των αντικειμένων 1.Ελληνική Στενογραφία, 2.Πληκτρολόγηση και 

επεξεργασία κειμένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), 3.Περιληπτική απόδοση 

κειμένου, αφού ενημερωθούν προς τούτο προ δύο τουλάχιστον ημερών. Η επιτροπή 

θα υποβάλλει εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

V. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η  20/4/2018  ημέρα 

Παρασκευή και ώρα   14.00 το μεσημέρι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν 

αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή  

ταχυμεταφορά (courier) στα γραφεία  του ΔΣΑ, οδός Ακαδημίας 60, 2ος όροφος, 

τμήμα Πρωτοκόλλου.  

 

Ισχύουσες είναι μόνο οι αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν στο πρωτόκολλο του 

ΔΣΑ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων. Σε 
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περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά θα πρέπει η αίτηση να 

περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη 

των ενδιαφερομένων.  

Στην αίτηση που ενδιαφερόμενος πρέπει να επισυνάπτει όλα τα απαιτούμενα από την 

πρόσκληση δικαιολογητικά.   Αν αυτά δεν προσκομισθούν ο ενδιαφερόμενος τίθεται 

εκτός διαδικασίας και η αίτηση απορρίπτεται.  Αντικατάσταση ή διόρθωση ή 

συμπλήρωση της αίτησης επιτρέπεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων.  

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία σημαίνει ταυτόχρονα 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης.  

 

VI. ΕΝΣΤΆΣΕΙΣ 

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την 

ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα 

του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και θα εξετασθούν από Επιτροπή, που θα 

ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 

 

 

Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   ΤΟΥ ΔΣΑ 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΑΟΥΜΗΣ 

 

 


